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ZA 06. Sept. 2014 
IT’S WEEKEND: fashion x cult

SNEAK PREVIEW HALLO CULTUUR!
Fashionista’s & cultuursnuivers... 

eat your heart out!
Naast het boordevolle cultuurprogramma op 

maar liefst 30 locaties in Eindhoven gaat 
Hallo Cultuur! 2014 ook de cross over aan met 
IT’s Fashion Weekend, in hetzelfde weekend. 

Dit betekent een bruisend sneak preview 
programma op zaterdag 6 september, onder de 

noemer: IT’S WEEKEND. 
Tussen Catharinaplein en Van Abbemuseum 
ligt deze dagen het festivalhart Stratumseind 

Experimental District en je treft hier vanaf 
12 uur ’s middags een live designers market 

aan met vintage en design, containerexpo’s en 
-performances, straattheater, horeca en live 

muziek. ’s Avonds begint om 18 uur een groot 
Straatmosselfeest met modeshow van 

YouAreHere + diverse optredens. Een deel van 
de omzet komt ten goede aan Hallo Cultuur!, 

dus schuif aan en… geniet!

Hallo Cultuur! is bedoeld om publiek uit de 
stad en omgeving kennis te laten maken met 
het cultuuraanbod van seizoen 2014/2015. In 
allerlei vormen, van muziek tot film en theater 
tot exposities, voor volwassenen en kinderen. 

Hallo Cultuur! is een event van 
Uit in Eindhoven en alle culturele instellingen 

van Eindhoven. Hallo Cultuur! biedt 
taalonafhankelijk programma. Op zaterdag en 

zondag voeren international urban explorer 
tours langs highlights in het programma.

ZO 07 Sept. 2014 | SUN Sept. 07 
7de Editie Hallo Cultuur!

Gezamenlijke uitmarkt van Eindhoven
30 locaties in Eindhoven

12.00 – 17.00 uur 

Gratis! | Explore Eindhoven for free!

AFSLAG EINDHOVEN | ARTSPACE 
FLIPSIDE | BIBLIOTHEEK EINDHOVEN | 

CARTE BLANCHE | CKE | DYNAMO | 
EFFENAAR | EINDHOVEN MUSEUM | 

GARDEN MANIA  | HET ZUIDELIJK TONEEL 
HETPAARDDATVLIEGT | INKIJKMUSEUM | 

MU | MUZIEK IN DE CATHRIEN | 
MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN | 

NATLAB door Baltan Laboratories | NATLAB 
door Plaza Futura | ONTDEKFABRIEK | 
OUDE RECHTBANK | PARKTHEATER 

EINDHOVEN | PHILHARMONIE 
ZUIDNEDERLAND | PHILIPS MUSEUM | 

PIET HEIN EEK | POPEI | STRATUMSEIND 
KLASSIEK | TAC | TIPO TANGO | 

TON SMITS HUIS | VAN ABBEMUSEUM | 
VINCENTRE | YKSI en horeca Stratumseind/ 

Smalle Haven.

Benieuwd naar wat Eindhoven te bieden heeft 
op het gebied van kunst en cultuur? Zin in een 

fijn dagje uit? Ook dit jaar trappen de kunst- en 
cultuurinstellingen van Eindhoven het nieuwe 

culturele seizoen af met Hallo Cultuur! 
Op zondag 7 september 2014 houdt tout 

cultureel Eindhoven open dag. Feest in de stad, 
dus. Kom je ook?

Het principe is eenvoudig: 30 kunst- en 
cultuurorganisaties in Eindhoven (& Nuenen!) 

houden open huis op de eerste zondag van
 september en bieden een spannend doorkijkje 

naar het nieuwe culturele seizoen. Gratis!


